EN RESA I KUSTENS

FASCINERANDE
HISTORIA
Åbo, Ålands och Stockholms skärgård bildar
tillsammans en unik labyrint av omkring
80 000 öar och skär.
Med hjälp av denna broschyr kan du gå i
försvararnas och erövrarnas fotspår, genom
fängslande berättelser och fantastisk
skärgårdsnatur.
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HUR DU ANVÄNDER BROSCHYREN
I denna broschyr presenterar vi elva resmål i skärgården, som ligger mellan
Finland och Sverige och bildar världens största skärgård. På dessa platser kan
du mångsidigt uppleva både skärgårdsnaturen och kulturarvet. Samtidigt inser
du varför fartygslederna var så viktiga att försvara under gångna århundraden,
när havet utgjorde den främsta rutten för både handelsvaror och kulturella
influenser.
Beroende på hur mycket tid du har kan du besöka antingen ett objekt i taget
eller kombinera flera objekt.
Vi presenterar först de objekt som deltog i utvecklingsprojektet DefenceArch,
alltså Gålö sälstation, Bomarsunds fästningar, Korpoström samt Örö fort.
Dessutom har vi valt ut sju övriga fantastiska försvarshistoriska objekt längs
Sveriges och Finlands kustlinje.

Lär dig mer om objekten
genom att ladda ner appen
Coastal Past i appbutiken

2

RESEFÖRSLAG
Inled erövringen av skärgården med ett
eller två objekt...
Från Åbo kommer du till Örö fort genom att kombinera en buss- och båtresa
eller med buss till Korpoström och därifrån vidare med Aspö Charters båt till
Örö. Från Stockholms centrum kommer du med båt bl.a. till Vaxholm och Siarö
samt genom att kombinera båtrutter också till Arholma (se Vaxholmsbolaget).

3

...eller kombinera pärlor i Åbo, Ålands och Stockholms skärgård under en
och samma resa
a) Med buss och/eller taxi till exempel så här:
Dag 1: Avfärd från Åbo eller Helsingfors med båt till Stockholm
Dag 2: Packa matsäck med och ta bussen från Stockholm till Gålö sälstation, retur till Stockholm och därefter med Viking Line kl. 16.30 till Mariehamn
på Åland, inkvartering vid midnatt.
Dag 3: Ta buss eller taxi på rutten Mariehamn – Godby – Bomarsund, besök fästningsområdet där, efter lunchpaus fortsätter du antingen med buss
via Mariehamn eller med taxi till Långnäs, där du tar landskapsfärjan kl. 16 via Kökar till Galtby på Korpo och vidare med taxi till Skärgårdscentrum
Korpoström, där du övernattar.
Dag 4: På morgonen åker du med Aspö Charters båt genom Skärgårdshavets nationalpark till Örö. Besök fortet
och ät lunch och ta därefter förbindelsebåten från Örö till Kasnäs och fortsätt med buss på kvällen till
Åbo eller Helsingfors.
Programmet ovan är intensivt och kräver att man noggrant följer upp bussarnas och båtarnas
tidtabeller, samt planerar resan för dagar då Aspö Charter trafikerar. Längs rutten finns mycket
annat intressant så vi rekommenderar ett mer flexibelt tidsschema.
b) Samma resa kan göras med cykel, men då är det bra att reservera dubbelt så mycket tid.
c) Resan kan göras med bil så att man under dag 4 gör en tur-och-returresa med båt
Korpoström-Örö-Korpoström och sedan kör från Korpoström via Pargas centrum till
Åbo eller Helsingfors.
d) Båtfarare kan kombinera broschyrens objekt enligt den tid de har och vilket väder som
utlovats. I broschyren finns koordinater för gästbåtshamnarna och uppgifter om hamnarnas
service.
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SYMBOLER
Bilfärja,
förbindelsebåt

GAS

Bränslestation

Färja

Camping

Gästhamn

Kanonbatteri

Inkvartering

Fästning

Restaurang

Fyr

Parkering

Annan sevärdhet
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SÄLSTATIONEN PÅ GÅLÖ
Gålö sälstation avslöjar intressanta hemligheter ur Sveriges försvarshistoria. Under andra världskriget,
från år 1940, tränade svenska armén sälar på den hemliga sälstationen för att spåra upp främmande
ubåtar. Projektet hölls hemligt i många år, men idag kan man besöka stationen.

GÅLÖ
Skälåker på Gålö har den längsta sandstranden i Stockholm samt vackra friluftsleder. Den 30
kilometer långa rutten går runt hela ön genom den vackra landsbygden med sitt rika djurliv. Under
sommarsäsongen kan man plocka bär och svamp i skogen eller fiska.

TILLGÄNGLIGHET
Till Gålö kommer man med egen båt eller förbindelsebåt. Från Stockholm kommer man också till
ön med egen bil eller buss. Se busstidtabeller på adressen sl.se. Från Gålö är det 22 kilometer till
Södertörn och 40 kilometer till Stockholm.

Sälstationens stugor

Stegsholms gårdskafé

• 12 bäddplatser
• kök för tillredning av egen mat
• brygga för båtfarare
• uthyrning av kajaker, roddbåtar och SUP-brädor

• kafé och bageri, försäljning av kött
producerat på gården

SERVICE PÅ GÅLÖ
Gålö Havsbad
• stugor med 2–6 bäddplatser
• vandrarhem med 8-personers rum och kök för
tillredning av egen mat
• möjlighet att övernatta i husvagn eller husbil samt
tält
• restaurang

Gålö Havsbads bistro
• kaffe, lunch, middag
• traditionell svensk mat, pubmat, lokala specialiteter

Ekuddens vandrarhem
• 16 bäddplatser
• gemensamma badrum och kök med fullständig utrustning
Bilder om sälar: Stiftelsen Armé Marin och Flygfilm

Gålö gårdsmejeri, Frönäs
gård
• kafé och butik, som säljer
hemgjord getost

Gålö lanthandel
• kryddor, frukt och grönsaker, rökt fisk

Se och upplev
• vandring, cykling, simning, paddling
• familjevänliga ute- och inneaktiviteter
• Gålö Havsbads badstrand, utlåning av brädspel,
trampbåtar, roddbåtar, fiskeredskap. Även minigolf

N 59°5’29’’
E 18°16’53’’

Läs mer om Gålö...
Läs mer om Sälstationen...
Tillbaka till innehållsförteckningen
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BOMARSUND

ÅLAND

Mariehamn
33 km
2

GAS

Prästö

2

Färja

500m
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BOMARSUND
Bomarsunds fästning på Åland började byggas av ryska armén år 1832. Runt fästningen uppstod den stadsliknande
bebyggelsen Skarpans. Byggprojektet färdigställdes ändå aldrig och den halvfärdiga fästningen förstördes under
Krimkriget år 1854. Idag bildar fästningsruinerna ett fornminnesområde.
I den gamla lotsstugan på Prästö finns ett litet museum som presenterar fästningens historia, med t.ex.
miniatyrer av fästningen och Skarpans.
På Djävulsberget fanns ett av fästningens vakttorn. Berget är 62 meter högt och från toppen öppnar sig en fin
utsikt över Ålands vackra skärgård.

TILLGÄNGLIGHET
Från Mariehamn kommer man till Bomarsund med buss eller bil. Till Bomarsund kommer man från Gustavs på
fastlandet med egen båt eller förbindelsebåt och färja. Bomarsund ligger ca 30 kilometer från Mariehamn.

N 60°12’43’’
E 20°14’28’’

Puttes Camping

Furulundsgården

• ett campingområde på över fem
hektar
• gästbåtshamn: 30 båtplatser och
bränslestation
• strandbastu, badstrand och
grillplatser
• tre stugor (4–6 pers.) med egen
dusch och kök
• båt- och cykeluthyrning
• vandringsleder

•
•
•
•

restaurang & kafé
alkoholdrycker
stor terrass i gammaldags stil
100 sittplatser

Smakbyn
• restaurang & kafé
• ca 10 kilometer från Bomarsund
• butik med lokala produkter

Nybonds Keramik,
Kursgård och Pensionat
• möjlighet att delta i olika kurser och
aktiviteter
• 3 rum på pensionatet, totalt 10
bäddplatser
• pensionatets kök tillreder
husmanskost av både ekologiska
och närproducerade råvaror
• exempel på kurser: keramik, bakning,
akvarellmålning, yoga, massage
• guidade utfärder runt Åland
• ca 9 kilometer från Bomarsund

Läs mer om Bomarsund...
Tillbaka till innehållsförteckningen

Pargas 65km
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KORPOSTRÖM
GAS
GAS

Granö

Hjortö
Hässlö
500m
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KORPOSTRÖM
Sundet vid Korpoström har varit en strategiskt viktig handelsrutt. Korpoström var en
viktig bas för krigsskepp på 1700- och 1800-talet. År 1743 utkämpades ett sjöslag
mellan Ryssland och Sverige i Korpoström: idag finns ett minnesmärke i gjutjärn över
kriget.
Skärgårdscentrum Korpoström är porten till Skärgårdshavets nationalpark.

TILLGÄNGLIGHET
Från fastlandet kommer man till Korpoström med bil eller buss från
Åbo. Från Långnäs, Åland, kan man åka med förbindelsebåten till Galtby,
Korpo. Från det intilliggande Houtskär kommer man också till Korpoström
via Galtby. Från Korpoström är det 64 kilometer till Pargas och 87 kilometer
till Åbo.

N 60°6’38’’
E 21°35’55’’
Hotell Korpoström

Närbutiken Korpo Handel

• moderna utrymmen
• 16 dubbelrum
• WC, dusch, TV, internetanslutning
• i priset ingår en rejäl frukost och bastu under
de allmänna bastutiderna

• färska livsmedel från skärgården
• bröd, grönsaker, bär, fisk, kött och drycker

Gästhamn
• 70 båtplatser
• servicen omfattar bastu, duschar, WC och
tvättutrymmen
• bränslestation (betalning med bank- eller
kreditkort eller kontant)

Restaurangen i Korpoström
Skärgårdscentrum
• vid havsstranden med utsikt över hamnen
• kaffe, kaffebröd, lunch och middag
• menyn representerar skärgårdssmaker och det nordiska köket med en medelhavs-twist

Hantverksbutik
• souvenirer och lokalt hantverk
Läs mer om Korpoström...

Tillbaka till innehållsförteckningen
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ÖRÖ

Bilfärja, Förbindelsebåt
500m
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ÖRÖ
Örö var först ett fort i den sjöfästningskedja på Östersjön som namngavs efter Peter den Store och
som byggdes för att skydda S:t Petersburg.
Senare blev fortet en bas för finska kustförsvaret.
Fästningen omfattar 12 tums- och 6 tums-kaserner med kanonbatterier, Norra uddens
befästningar, samt en kullerstensväg som kallas Pitkä Ikävä, på svenska betyder det den långa
tråkiga vägen.
Efter Finlands självständighetsdeklaration tvångsinlöstes ön och överläts till finska
försvarsmakten. Kasernområdet kan besökas tillsammans med en guide,
södra udden även med mobil guidning.

TILLGÄNGLIGHET
Till Örö kommer man med flera förbindelsebåtar från Kasnäs. För
varje båt behövs en separat biljett. Man kan också åka med taxibåt eller
charterkryssning till Örö. Örö ligger 13 kilometer från Kasnäs och 45 kilometer
från Kimito.

Hotell Örö
• bokning via webbplatsen
• ligger på 12 tums-kasernområdet
• frukost och bastu ingår i priset
• trivsamma dubbelrum (en del
av rummen kan kombineras till
familjerum)
• lounge och lobby samt
konferensutrymmen

Lägenheter, gästhus och
stugor
• kan användas året runt
• passar familjer, par och grupper
• ligger på 12 tums-kasernområdet,
med undantag för en stuga som ligger
två kilometer bort

12” restaurangen
• den gamla garnisonsmatsalens
unika stämning
• byggd under tsartiden i
början av 1900-talet
• på menyn finns smaker från
skärgården, det nordiska köket samt
Medelhavet
• hamnkaféet och hamnbistron serverar
smårätter
• öppet från juni till augusti
• möjlighet att förhandsboka

Gästhamn

N 59°48’40’’
E 22°19’38’’

• 70 båtplatser
• i hamnavgiften ingår WC, dusch,
bastu, el och grillplats
• möjlighet att förhandsboka
Läs mer om Örö...

Tillbaka till innehållsförteckningen

MUSEET
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Slaget vid Stäket utkämpades 15 kilometer från Stockholm
i augusti 1719. Ryska flottan landsteg i södra Stäket, där
vattenleden är smal och grund. Enligt svensk tradition var slaget
en klar seger för svenskarna. Ur ryskt perspektiv var slaget
naturligtvis framgångsrikt för ryssarna. De skriftliga källorna
är motsägelsefulla, vilket gör det svårt att tolka händelserna i
södra Stäket.

HAMN

Under de sju år långa utgrävningarna på slagfältet vid
Baggensstäket i Nacka gjordes över 1 300 arkeologiska fynd.
Museet HAMN öppnades år 2014. Det är Sveriges första
slagfältsmuseum, där man på nästan tusen kvadratmeter får
uppleva historiens fascinerande vingslag via unika föremål, bilder,
skriftliga dokument samt ljud- och videoupptagningar.

Fisksätra holme

N 59°17’43’’
E 18°15’35’’

TILLGÄNGLIGHET
Du kommer till museet HAMN genom att ta bussen från Slussen
i Stockholms centrum mot Henriksdals station, där du byter till
tåget på Saltsjöbanan. Gå av tåget vid Fisksätra station. Museet
HAMN ligger 300 meter från busshållplatsen och Saltsjöbanans
tågstation. Sommartid kommer man också till Fisksätra med båt
från Nybrokajen i Stockholm, resan tar 30 minuter. HAMN ligger
18 kilometer från Stockholm.

Fisksätra
Museet HAMN
• öppet vintertid från torsdag till söndag, sommartid
från tisdag till söndag
• museibutik

Stockholm
18 km

Restaurang Saltsjö Pir
• ligger i samma byggnad som museet HAMN
• öppen året runt, vacker havsutsikt
• brygga för båtburna gäster
• lunch varje dag; på fredagar, lördagar och
söndagar är restaurangen också öppen på
kvällen till kl. 22

50m

Läs mer om HAMN/ Nacka...
Read more
about
Läs mer
omHAMN
museetmuseum...
HAMN...
Back to beginning
Tillbaka till innehållsförteckningen

Foto: LG Nilsson
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VAXHOLM

N 59°24’11’’
Rindö
E 18°19’34’’

GAS

Vaxholms fästnings historia sträcker sig till början
av 1500-talet, då det första blockhuset byggdes.
Kung Gustav Vasa beordrade ståthållaren på
Stockholms slott att ersätta blockhuset med en
stenfästning och fylla ut Oxdjupets smala farled
med sten. På 1870-talet flyttade försvarets fokus
från Vaxholmens fästning till sundet Oxdjupet. År
1876 öppnades Oxdjupet för trafik och den nya
fästningen Oscar-Fredriksborg byggdes.Vaxholms
fästnings museum omfattar trettio vackra rum samt
en hall på båda sidor om västra flygeln. Besökare
får uppleva fästningen som den såg ut år 1854 och
kan besöka fästningens bombsäkra valv för att se
274 hurdant livet var under Krimkriget.

Stockholm
36km

TILLGÄNGLIGHET
Från maj till september trafikerar en
sjöbuss mellan Vaxholms centrum och
Vaxholms fästning. Från Stockholm kommer
man till Vaxholm med buss eller båt.Vaxholm
ligger 34 kilometer från Stockholm.

Vaxholm

274
Vaxholms hotell
• 42 rum
• öppen året runt
• frukost, lunch, middag
• lyxigt och klassiskt

Bed & Breakfast Kastellet
• 27 rum
• gemensamma badrum
• frukost ingår

Se och upplev

200m

• fästningsmuseet
• Vaxholms vackra centrum
• Kullö naturreservat

Bistro Kastellet
•
•
•
•
•

grillat och skaldjur på traditionellt vis
specialmatvaror
restaurang Bistro Magasinet
skärgårdshusmanskost
mångsidig salladsbuffé

Gästhamn
• 130 bryggplatser med el
• el, vatten, duschar, tvättmaskiner och gratis
wifi
Läs mer om Vaxholm...
Läs mer om Vaxholm Fästning...
Tillbaka till innehållsförteckningen
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SIARÖFORTET

Siaröfortet fick sitt namn av att det
ursprungligen skulle byggas på Siarö, men
slutligen byggdes det på den intilliggande
Kyrkogårdsön. Byggandet av Siaröfortet
inleddes under första världskriget år 1916.
Fortet blev ändå färdigt först 1924, trots
att kriget tog slut redan 1918. Från och
med 1990-talet har fortet fungerat som
krigsmuseum och resmål. Nuförtiden är
både kasernområdet och fortet i gott
skick.

TILLGÄNGLIGHET

Stockholm
62km

N 59°33’32’’
E 18°39’20’’

Till Siaröfortet kommer man med egen båt
eller båttaxi från Åkersberga och Danderyd
(bilbokningar på förhand) samt med M/S
Sjögull och M/S Sjöbris från Stockholm eller
med buss. Siaröfortet ligger 58 kilometer från
Stockholm och 85 kilometer från Åkersberga.

STF hostel Siaröfortet
• renoverad kasernbyggnad, 14 rum, 42
bäddplatser
• gemensamma badrum, duschar och
kök för tillredning av egen mat
• bastu, badstrand 20 meter från
hostellet, gratis wifi, cykel- och
kanotuthyrning

Siaröfortets kafé och
matsal

Sillingon

200m

• byggt 1916, vid Furusundsleden
• frukost, lunch och middag
• traditionell skandinavisk mat
• specialmeny för större grupper

Se och upplev
• Siaröfortets museum presenterar
försvarshistoria och krigsutrustning från
första världskriget
• autentisk stämning, 100 år gammalt kök
och britsar
• museet är öppet alla dagar under
sommarsäsongen
• nationalparken Ängsö

Gästhamn
• gästhamnen, kaféet och bastun öppna varje
dag från maj till september
• både små och stora båtar är välkomna
Läs mer om Siaröfortet...
Tillbaka till innehållsförteckningen

ARHOLMA
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Simpnäs

N 59°51’11’’
E 19°7’34’’

På 1930-talet blev Arholma en del av Havsbandslinjen
(ytterskärgårdens försvarslinje), som byggdes för att
skydda Stockholm mot anfall från havet. På öns norra
udde byggdes ett 4-tums kanonbatteri. Batteri Arholma,
dit också kanonbatteriet hörde, stod klart 1968 och
i bergsutrymmet fick upp till 110 män plats. Detta
batteri samarbetade med ett motsvarande batteri på
det närliggande Ovenskär och tillsammans bildade de
Batteri Arholma. Batteriet togs ur bruk på 1990-talet
och öppnades för allmänheten som museum och
minnesmärke år 2008 på initiativ av en lokal förening.
Arholma båk byggdes 1768. Båken fungerade som
signalstation under andra världskriget och före det som
optisk telegrafstation. Idag är båken öppen för besökare.

TILLGÄNGLIGHET
Till Arholma kommer man med offentlig båttrafik eller
egen båt. Man kan också ta bussen från Stockholm.
Arholma ligger 56 kilometer från Norrtälje och 106
kilometer från Uppsala.

Arholma
Arholma Nord

Bullaugust gård:

• inkvartering
• strandrestaurang
• aktivitetscenter
• öppet varje dag från 22 juni till 19
augusti, kl. 9.00–22.00

• stugby med tre hyresstugor
• för små och större grupper
• gemensamma badrum och kök

Bryggcafé
• kaffe och förfriskningar

Villösan

Arholma Dansbana –
Krog & Café
• skärgårdsmeny med säsongens
råvaror
• öppen varje dag 21.6–19.8 kl.
11–21:30

500m

Inkvartering
•
•
•
•

Arholma Nord Archipelago Lodge
24 rum
gemensamma badrum och kök
frukost ingår

Se och upplev
• guidad vandring i arméns gamla utrymmen
• turer med stridsbåt
• ziplinebana, kajaker, terrängcyklar, SUPbrädor
• bastu, simning, vandring
Läs mer om Arholma...
Tillbaka till innehållsförteckningen
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KATANPÄÄ

Katanpää är en fästning på Lypyrt i
Gustavs skärgård som blivit ett populärt
och kulturellt värdefullt resmål bland
båtfarare.
Fortet byggdes under första
världskriget 1915–1917, men
Katanpää fungerade som hamn redan
under finska kriget år 1808. På ön
finns också ett stenbrott där fångar
arbetade på 1930-talet.
Katanpää bombades endast en gång under
fortsättningskriget, så kasernområdets
kullerstensväg, kanonbatterierna och
utsiktstornet är i gott skick än idag.

Katkuru

Uusikaupunki
52km

Katanpää

TILLGÄNGLIGHET
Sommartid kommer man till Katanpää
med galeasen Olga från Nystad. För
grupper ordnas dessutom båttransport
från Gustavs. Katanpää ligger 30
kilometer från Nystad och 10 kilometer
från Gustavs.

Lypertö
Hamncafé
(Captain`s table)
• kaffe, förfriskningar
• möjlighet till frukost och
lunch
• små gåvoartiklar och
souvenirer
• liten lekplats för barn
• öppet från mitten av
mars till mitten av oktober,
varje dag kl. 9–20
• lokala rätter med en
modern twist
500m

Gästhamn

Inkvartering

• en djup hamn med gott om
bryggplats och en brygga för
större båtar
• grillplats med tak

• B&B-inkvartering på kasernen
• rum för både små och stora
grupper
• möjlighet att hyra sängkläder
eller använda egna lakan/
sovsäckar
• dusch och bastu
• frukost serveras på hamnkaféet

N 60°36’50’’
E 21°10’11’’

Läs mer om Katanpää...
Tillbaka till innehållsförteckningen
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UTÖ

Utö är Finlands sydligaste bebodda ö.
Från och med 1700-talet har Utö
varit fyrvaktarnas, lotsarnas och
tulltjänstemännens ö. På Utö kan du njuta
av den kargt vackra ytterskärgården.

Ormskär

Sundskär

Utö är också känt som en skeppens
begravningsplats, eftersom många fartyg
förlist i närheten av Utö. Skärgårdens natur
fascinerar besökare, men öns färgstarka historia
är också intressant.

N 59°46’45’’
E 21°22’40’’

TILLGÄNGLIGHET
Till Utö kommer man med M/S Eivor från
Pärnäs i Nagu eller med M/S Kökar från
Åbo. Fågelvägen är det 88 kilometer från
Utö till Åbo och 90 kilometer till Hangö.

Utö Havshotel

Se och upplev

• 15 hotellrum
• restaurang med fullständiga
utskänkningsrättigheter
• 4 bastur
• roddbåtsuthyrning, taxibåtstjänster
• gästbåtsbrygga med el,
avfallshantering och wc; bastu och
duschar bokas separat

•
•
•
•

Hannas Horisont

Pattskär
500m

• Bed & Breakfast
• 10–14 bäddar
• lakan, handdukar, frukost och
städning ingår i priset
• möjlighet att boka mat på förhand

Utö handel
• minimarket

Utö byamiljö
Österängen
Utö begravningsplats
Finlands äldsta fyr

Restaurang Utö Havshotel
• frukost, lunch och middag

Gästhamn
• hamnavgiften betalas till Hannas
Horisont
• el, avfallshantering och wc
• ingen bränsleförsäljning
Läs mer om Utö...
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BENGTSKÄR

Bengtskär ligger i utkanten av Åbo skärgård.
Bengtskär är mest känt för den 48,5 meter
höga fyren, som byggdes år 1906. Under
fortsättningskriget genomlevde Bengtskärs fyr
dramatiska tider, när Sovjetunionen försökte inta
fyren och spränga den. Lyckligtvis misslyckades
detta.
Trots att naturen är karg och torr på
Bengtskär finns där ändå växtlighet och
exempelvis bergssjöar där olika fiskarter
lever.

TILLGÄNGLIGHET
Till Bengtskär kommer man med
charterbåt och charterkryssning från
Kasnäs, Rosala och Hangö samt med egen
båt (endast vid vackert väder eftersom det
inte finns någon egentlig gästhamn). Bengtskär
ligger 25 kilometer från Hangö.

Bengtskärs fyr

Bengtskärs fyrrestaurang

• sex rum inredda enligt fyr- och havstema
• frukost och kvällsbastu ingår i priset
• boka på förhand, eftersom rummen kan vara
slutsålda under sommarsäsongen
• fyren är öppen från maj till september

• frukost, lunch och middag (boka på förhand)
• kaffe, smårätter, kaffebröd
• meny med skärgårdstema

Se och upplev
•
•
•
•
•

500m

Bengtskärs fyr och de vackra havsvyerna
utställning med havstema
fyrpost
souvenirer
restaurangen, kapellet och fyrvaktarens rum
(museum) ligger i fyrens första våning

N 59°43’23’’
E 22°29’56’’
Läs mer om Bengtskär...
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Mer information och andra intressanta platser:
Åland

Kimitoön

Turku/ Åbo

Stockholms Skärgård

Stockholm

Åbolands Skärgård
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